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24. januar 2017 /JMP 

 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
Onsdag den 18.01.2017 kl. 18:00 – 19.00. Derefter Nytårskur. 
Mødested: Fælleshuset 
 
Deltagere: 
Christian Yde Græns, He 201 
Daniel Lundberg Petersen He 213 
Hans Jørgen Larsen, He 143 
Helen Andersen, Hø 66 
Jeannett J. Svensson He 101 
Jeannette Pautsch He 27 
Poul Erling Nielsen, He 47  
Ryan Hansen, He 103 
Peter Hatting, varmemester 
 
Til Nytårskuren deltog i øvrigt: 
Sven, He 23 
Linda, Hø 56 
Bent, He 57 
Poul-Erik Ottosen, pt. fung. Driftschef for HE 
Brian, ejendomsfunktionær 
 

Afbud: 
Svend, ejendomsfunktionær, gartner 

 
 

 
 

1.  Valg af referent 
Godkendelse af referater 
 

Jeannette 
Referatet fra mødet den 31.10.2016 blev godkendt 
Referatet fra mødet den 05.12.2016 blev godkendt 
 

2.  Opfølgning på året som er gået: 
1. Drift af Hedelyngen (Peter) 
2. Økonomi for Hedelyngen – 

driftskonto: (Peter)  
3. Beboernetværk (Bent, Daniel og 

Hans Jørgen) 
4. Helhedsplan (Sven og Hans 

Jørgen)  
5. Beboerhenvendelser – og 

opfølgning (alle) 
6. Årsplan 

 
 
 
 

 
1. Peter oplyste, at fotodokumentationen der skal indgå 

som bilag til LBF ansøgningen, snart er færdig. Der 
fotograferes i 25 lejligheder med forskellige skader. Der 
har været overordentlig stor fraflytning i år. Incl. interne 
flytninger, er der blevet synet 28 lejligheder. I ca. 10 
udvalgte lejligheder udtages prøver som 
baggrundsmateriale til ”miljørapporten” (om der findes 
farlige stoffer i bygningerne) der også skal indgå i LBF 
ansøgningen. Der er desværre igen kommet en 
vandskade fra en PM ventil, ”kødben” ved 
redanventilen. HOFOR arbejder fortsat på at få 
færdiggjort arbejdet med et utæt varmerør, som har 
medført et hul i en af vores stier. Efter forlydende skulle 
arbejdet trække ud pga. lang leveringstid på manglende 
”reservedel”.  

2. Peter og Poul-Erik Ottosen, driftschef, orienterede kort 
om forventningerne til regnskabet for 2016, nemlig at 
det ser fornuftigt ud, og at Hedelyngen har overskud.  

3. Bent, Daniel og Hans Jørgen gav en status. Gruppen 
forventer at afholde flere møder med vores konsulent 
Kim, omkring fremdrift og problemudredning. Efter 
planen skal alt være færdigt inden april. Alle beboere 
bliver indbudt til informationsmøder om TV og data 
muligheder. 

4. Sven og Hans Jørgen gav en status. Efter planen skal 
de sidste arbejder indsendes til LBF i foråret. Arbejdet 
for en såkaldt Hybridløsning (solceller/batterier i 
forbindelse på hhv. vaskeri og Fælleshuset mv.) vil nu 
også indgå, og i bedste fald kunne sættes i gang i 
2017/18 med midler fra LBF. 
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5. Hans Jørgen gav en kort orientering 
6. Hans Jørgen fremlagde årsplanen og der var tilslutning 

til mødestrukturen. De datofastsatte møder indkaldes 
snarest.  

3.  Nytårskur 
 
Undervejs kan vi drøfte følgende: 

1. Hvordan bliver vi bedre til at 
rapportere med opfølgning på et 
arbejde i en bolig? 

2. Radon. En kendt sag. Hvad skal 
evt. undersøges for at få emnet 
med i opgaver til Helhedsplan? 

3. Hvordan engagerer vi flest mulige 
beboere i arbejdet med 
budgetforberedelse og f.eks. 
”Vedligeholdelsesregler” samt 
”Husorden”? Hvem påtager sig 
ansvaret for at være tovholder? 

4. Fælleshuset. Reservering og udlån. 
Opfølgning 

 

Poul Erling var kok. 

Dejlig buffet. 
 
Alle 

1. Konkret eksempler blev drøftet. Der er et udtalt 
behov for, at vi alle gør en indsats for at rapportere. 
Konkret lavteknologisk forslag om, at der udarbejdes 
en lille standardseddel, som kan lægges i boligen, 
hvis en opgave er klaret uden at beboeren er 
hjemme. Peter og Brian fabrikerer en sådan. 
Opfølgning er også tilbagemelding. Når en beboer 
henvender sig, er det vigtigt, at der gives en status 
ved afslutning eller også blot om, at der intet er sket, 
men at opgaven ikke er glemt. Det samme gælder 
for bestyrelsen i forhold til henvendelser. 

2. Intet 
3. Vi arrangerer et tema-beboermøde for at få kreative 

inputs til: Budget 2018, input til finpudsning af de 
såkaldte ”Vedligeholdelsesregler” samt input til den 
kommende revision af ”Husorden”. Mødes tænkes 
planlagt i slutningen af marts.  

4. En vigtig aktivitet for Hedelyngen. Huset er meget 
brugt til fælles- og private arrangementer. Der er 
generelt brug for at udbrede viden om, hvordan man 
bruger et fælleshus, og især hvordan man afleverer 
lokaler og udstyr tilbage efter brug. Overvej hvordan 
du selv ønsker at modtage Fælleshuset, når du skal 
bruge det!!! Den eksisterende informationsfolder 
genopfriskes og moderniseres (Linda og Hans 
Jørgen). 

5.  

4.  Evt. 

 

Der er brug for annoncering af Hedelyngens hjemmeside. 
Bent har udarbejdet forslag til tekst, der skal 
husstandsomdeles. Bestyrelsens kommenterer inden 
udsendelse. 
 
Husk: Alt officielt om Hedelyngen finder du på 
Hedelyngens hjemmesiden. Adressen ser du nedenfor. 

 
Husk at bruge hjemmesiden: 
 

I browseren skriver du bare:      hedelyngen.3b.dk 
 

Her finder du alle relevante officielle informationer til beboere i Hedelyngen. 

 
 
Referent: 
Jeannette 

http://hedelyngen.3b.dk/
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